
 

 

 

Privacyverklaring Quispelt 

 

Quispelt, gevestigd aan Vierzinnen 56 3925 EC Scherpenzeel Nederland, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Quispelt 
06 43121190 
www.quispelt.nl 
info@quispelt.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Quispelt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Gegevens van uw Huisdier(en) (naam, soort, geb. datum, geslacht, gezondheid & gedrag) 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Quispelt verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Quispelt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 

Quispelt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van Quispelt) tussen zit. 
Quispelt gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
- transipk; dit systeem wordt gebruikt voor de communicatie met klanten. Hiervoor worden e-
mailadressen en mailwisselingen opgeslagen. De gegevens binnen transip worden enkel gebruikt 



voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen en naast Quispelt heeft niemand anders toegang tot de 
gegevens. 

- WhatsApp; dit systeem wordt gebruikt voor de communicatie met klanten. Hiervoor worden 
telefoonnummers en gesprekken opgeslagen. De gegevens binnen WhatsApp worden enkel gebruikt 
voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, naast Quispelt heeft niemand anders toegang tot de 
gegevens. 
 
- Exel; dit systeem wordt gebruikt om de nodige persoonsgegevens te verwerken voor alle geplande 
en mogelijk toekomstige diensten, naast alle vooraf benoemde doelen eerder in deze 
privacyverklaring 


